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Gemeente Duiven 
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 6 
6920 AA  DUIVEN 
 
Duiven, 29 juni 2021 
 
Ons kenmerk: 2021-012/CvG/vf 
Uw kenmerk:  Z/20/073302/201515211 
Betreft:  Advies collegevoorstel ‘Besparingen doelgroepenvervoer’ 
 
Geacht College, 
 
Op 25 juni 2021 kreeg de Raad voor Sociaal Domein Duiven een reactie van het college op ons advies 
van 9 november 2020. Ons advies en deze reactie zijn nog op het volledige concept ‘besparingen 
doelgroepenvervoer’ gebaseerd. Inmiddels hebben wij begrepen dat dit concept nu niet in zijn 
geheel door de gemeente uitgevoerd zal worden, maar in delen behandeld zal worden. In uw brief 
van 1 juni 2021 gaat u in op twee onderwerpen: ons advies inzake ‘Maatregelen doelgroepenvervoer’ 
(bijlage 1) en daarnaast vraagt u advies over de ‘Eigen bijdrage vervoer dagbesteding’ (bijlage 2). 
Hieronder treft u onze reactie aan op beide bijlagen. 
 
Bijlage 1 
Het is goed om te zien dat een groot aantal van onze adviezen door het college overgenomen 
worden. Vooral de toezegging dat maatwerk voor bewoners bepalend zal blijven, is geruststellend. U 
schrijft dat in het collegebesluit van 16 maart 2021 de inhoud van verschillende maatregelen 
aangepast zijn. We hebben begrepen dat dit collegebesluit voor ons niet ter inzage is, omdat dit een 
intern document van de gemeente is. 
 
We willen u dan ook vragen ons een overzicht te sturen van de maatregelen die per 16 maart 2021 
aangepast zijn uit het originele concept en ons op de hoogte te houden van de vervolgstappen die in 
dit proces gezet worden. We kunnen alleen dan kritisch gevraagd en ongevraagd blijven adviseren als 
we goed op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken. Bovendien verzoeken wij u om 
gemotiveerd en met redenen aan te geven waarom dit besluit niet openbaar is. 
 
Met betrekking tot het onderwerp ‘opstapplaatsen’, de Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft wel 
degelijk aandacht voor de opstapplaatsen voor het VSO voor taxivervoer gevraagd. We zijn het eens 
met het streven om zo veel mogelijk leerlingen met het OV te laten reizen. Voor de leerlingen 
waarvoor dit niet haalbaar is, moet zorgvuldig afgewogen worden wat de beste keuze is: thuis 
ophalen of ophalen vanaf een opstapplaats.
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Bijlage 2 
In bijlage 2 vraagt u advies over de wijziging van de ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
2020’. Het gaat hier om het vragen van een eigen bijdrage voor collectief vraagafhankelijk vervoer en 
voor het reizen met de deeltaxi naar de dagbesteding. Zoals we al eerder met W. Schouten 
bespraken, heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven geen bezwaar tegen deze wijziging onder 
voorbehoud van de toevoeging dat rekening gehouden zal worden met een laag (bijstands)inkomen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
voorzitter 


